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بستر و حریم رودخانه و اقدامات دهیاریها قبل از وقوع سیل

تعريف كلي حريم رودخانه و اهميت آن:

آموزه های مدیریت روستا

ویژه کارکنان دهیاریها و شوراهایهای اسالمی روستا

بر اساس ماده  136قانون مدني "حريم مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آنست كه براي كمال
انتفاع و حفاظت از آن ضرورت دارد" .همچنين بر اساس بند خ ماده  1آييننامه مربوط به بستر و حريم رودخانهها ،انهار،
مسيلها ،مردابها ،بركههاي طبيعي و شبکههاي آبرساني ،آبياري و زهکشي ( مصوب  1379هيات وزيران و اصالحات
بعدي آن) حريم "آن قسمت از اراضي اطراف رودخانه ،مسيل ،نهر طبيعي يا سنتي ،مرداب و بركههاي طبيعي است كه
بالفاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق ارتفاق براي كمال انتفاع و حفاظت كمي و كيفي آنها الزم است و طبق
مقررات اين آييننامه توسط وزارت نيرو يا شركتهاي آب منطقهاي تعيين ميگردد".
حریم انهار طبیعی ،رودخانهها و مسیلها (اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند) و مردابها و
برکههای طبیعی برای عملیات الیروبی و بهرهبرداری ،از یک تا بیست متر و برای حفاظت کیفی آب رودخانهها،
مصرف و وضع رودخانه ،نهر طبیعی و برکه به وسیله وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقهای تعیین میگردد.
سیاهه رودخانهها ،انهار طبیعی ،برکهها و  ...توسط شرکتهای آب منطقهای تعیین و برای اطالع عموم اعالم
شده است .دهیاریها موظفند به تمامی مواد مندرج و تعاریف قانونی "رودخانه ،نهر طبیعی ،نهر سنتی ،مرداب،
برکه ،مسیل متروك ،شبکههای آبیاری و زهکشی و کانالها و "....مندرج در آییننامه مذکور اشراف کامل
داشته باشند .لیکن به منظور آموزش اجمالی و رعایت
قوانین مرتبط در راستای پیشگیری از وقوع سیل ،مواردی

به شرح ذیل ارایه میگردد:
تعريف بستر رودخانه:
آن قسمت از رودخانه ،نهر يا مسيل است كه در هر محل با توجه به
آمار هيدرولوژيك و داغاب و حداكثر طغيان با دوره برگشت 25ساله به
وسيله وزارت نيرو يا شركتهاي آب منطقهاي تعيين ميشود.

شماره 5

انهار طبیعی و برکهها تا یکصد و پنجاه متر (تراز افقی) از منتهیالیه بستر خواهد بود که بنا به مورد و نوع
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هرگونه دخل و تصرف و ساخت و ساز در بستر و حريم رودخانهها خالف قانون است لذا تجاوز
به بستر و حریم رودخانهها با تنگکردن مجاری سیل موجب تشدید خطر سیل در باالدست میشود
(موضوع ماده  7آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها مصوب 1379هیئت وزیران)

آموزه های مدیریت روستا
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اقدامات پيشگيرانه مهم دهياريها قبل از وقوع سيل و كنترل حريم رودخانهها:
مطابق بند  30ماده  10اساسنامه ،تشکیالت و سازمان دهیاریها اتخاذ تدابیر الزم برای حفظ
روستا از خطر سیل یکی از وظایف دهیار عنوان شده است:
 -1نظارت مستمر جهت جلوگیری از ساخت و ساز در بستر و
حریم رودخانهها ،انهار ،مسیلها ،مردابها ،برکههای طبیعی و
 ...و ارایة گزارش تخلفات به مراجع باالدست.
خطر سیالب و حرایم رودخانهها.
 -3همکاری با نهادهای دولتی به منظور بهبود و تسریع در
احداث تاسیسات و سازه های حفاظتی رودخانهها و مسیل ها.
 -4پاکسازی و الیروبی مسیر رودخانهها از پوششهای گیاهی و انباشتههای رسوبی.
 -5احداث دیوارهای حفاظتی و تثبیت خاك بستر و کنارههای رودخانهها.

شماره 5

 -2محدود کردن توسعه کالبدی روستا در مناطقِ در معرض

